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Geachte mevrouw/meneer, 

 

 

Met veel interesse hebben wij het ontwerp herziening module soortenbeleid doorgenomen. 
Wij zijn verheugd te zien dat door het doorlopen participatieproces met o.a. alle groene, 
maatschappelijke organisaties er aan de voorkant van het te maken beleid goed rekening is 
gehouden met de verscheidene belangen. Deze zienswijze wordt door Natuurmonumenten in 
gezamenlijkheid ingediend, mede namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en het 
Zuid-Hollands Landschap. 

 

Ondanks dit goed verlopen proces, vragen wij om extra aandacht voor de volgende twee 
opgenomen maatregelen.  

 

Ten eerste de maatregel ‘beheer ganzenpopulaties’ (blz. 33-34).  

Er wordt duidelijk aangegeven dat we als provincie een belangrijke verantwoordelijkheid 
hebben voor de trekpopulaties ganzen (ook wel winterganzen genoemd). Dit onderschrijven 
wij ten zeerste. Het verbaast ons daarom dat in de laatste alinea wordt gesproken van ‘het 
jaarrond actief inzetten om de populatie standganzen binnen de provincie te reduceren..’. Het 
is praktisch onmogelijk het onderscheid te maken tussen standganzen en overwinterende 
ganzen omdat ze in gemengde groepen foerageren. Hierdoor kun je als provincie geen 
winterrust en bescherming bieden aan de overwinterende ganzen wanneer je jaarrond aan 
actieve reductie van de standganzen gaat meewerken. Graag zien we dit gewijzigd in het 
huidige ontwerp-voorstel. 

 

Ten tweede de maatregel ‘bestrijding en beheer invasieve exoten’ (blz. 39). 

Wij kunnen ons vinden in deze maatregel, zowel de uitleg bij de maatregel als de toelichting. 
Echter, het zou de uitleg van de maatregel duidelijker maken waarbij na de laatste zin van de 
eerste alinea (‘Hetzelfde geldt voor particulieren of particuliere organisaties’.) een koppeling 
gemaakt wordt of een verwijzing wordt meegegeven naar de toelichting van de maatregel. Nu 
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lijkt het alsof beheerorganisaties, als de onze, opgezadeld worden met de (mogelijk) hoge 
kosten van het bestrijden van exoten en dat is, gezien de teksten in de toelichting, niet de 
bedoeling. Graag zien we die expliciete verwijzing toegevoegd worden.  

 

 

Graag zien we uw reactie op onze zienswijze tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Willemijn Nagel 

Medewerker Public Affairs Zuid-Holland 


